
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням сесії Арцизької 
міської ради
від 19 листопада 2021року №918-VIII

СТАТУТ
АРЦИЗЬКОГО ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ЯСЛА -САДОК №1 “ЗІРОЧКА” 
АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

( Нова редакція)



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Арцизький заклад дошкільної освіти ясла -садок №1 «Зірочка» 
Арцизької міської ради, створено на підставі рішення Арцизької міської ради 
№294-ХХІУ від 12 грудня 2003 року (далі Заклад).

Нова редакція Статуту приймається на підставі рішення сесії Арцизької 
міської ради від 19 листопада 2021 року №918- VIII у зв’язку із внесенням 
змін.
1.2. Місце знаходження закладу: 68400, Україна, Одеська область,
Белградський район, м. Арциз, вул. 28 червня, 95. Тел 3-19-24.
1.3. Заклад є комунальною власністю Арцизької міської ради, що забезпечує 
потреби громадян громади у дошкільній освіті.
1.4. Повне найменування -  Комунальна організація ( установа, заклад) 
Арцизький заклад дошкільної освіти ясла-садок №1 «Зірочка» Арцизької 
міської ради.
Скорочена назва: Арцизький З ДО №1.
1.5. Засновником Закладу є Арцизька міська рада (далі -  Засновник), який 
здійснює управління закладом через уповноважений ним орган: Відділ освіти, 
молоді та спорту Арцизької міської ради (далі -Відділ).
1.6. Заклад є юридичною особою публічного права з моменту реєстрації 
Статуту. Як юридична особа має свій штамп, печатку, бланки зі своєю 
назвою, ідентифікаційний код, випіску та інші реквізити, може мати 
рахунки у територіальному органі Державного казначейства, самостійний 
баланс за рішенням Засновника.
1.7. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України “Про освіту ”, “Про дошкільну освіту ”, іншими нормативно -  
правовими актами, власним Статутом.
1.8. Заклад здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у 
встановленому законодавством України порядку.
1.9. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права дитини на 
здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та 
оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного 
розвитку.
1.10. Діяльність Закладу спрямована на реалізацію особистісно орієнтованої 
моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної 
освіти:

забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти, вимогам Базового 
компонента дошкільної освіти;

створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання 
-:тей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я 
в дповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

виховує у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, 
п ?заги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних



використовує в освітньому процесі інноваційні педагогічні технології, 
авторські методики, кадровий потенціал, фінансові засоби для успішного 
з£с зоєння змісту чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей 
раннього та передшкільного віку;

формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, 
норми безпечної поведінки;
сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному 

і : зичному розвитку дітей ;
здійснює соціально-педагогічний патронат;

-  взаємодіє з сім'єю;
за потреби створює інклюзивні та /або спеціальні групи для навчання 

осіб з особливими освітніми потребами;
є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та 

і біологічних знань про дітей дошкільного віку;
планує свою діяльність та формує стратегію розвитку Закладу; 
додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну

базу;
-  здійснює інші повноваження відповідно до статуту Закладу.

.11. Взаємовідносини між Закладом з юридичними і фізичними особами 
визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

1 і . Заклад розрахований на 57 місць.
2 2.Групи комплектуються за віковими ознаками.
2 5 У Закладі функціонують групи ^загального розвитку з денним режимом 
7гребування дітей.
2 - Наповнюваність груп становить: -  до 3-х років - 15 осіб (з 3-6 років до 20 
осіб)
2 5. Для зарахування дитини у Заклад необхідно пред’явити:

медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що 
дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти ;

копію карти профілактичних щеплень( форма №63); 
медичну довідку про епідеміологічне оточення; 
свідоцтво про народження дитини; 
документи для встановлення батьківської плати; 
путівку до Закладу.

2 - За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, карантину, 
газіаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а 
тж ож у літній період (75 днів).
2 " 3 врахування дітей із Закладу може здійснюватися: 

за бажанням батьків, або осіб які їх замінюють;
на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

м: жливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;



у разі несплати без поважних причин батьками або особами , які їх 
замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
1 і Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про 
і рахування дитини -  два тижні.

III. РЕЖИМ РОБОТИ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

З 1 Режим роботи закладу встановлюються Засновником відповідно до 
законодавства України.
З І  За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі може 
аст оновлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію 
г : нетривалого перебування дітей.
З 3 Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем не менше 9.30 годин. 
Гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого 
~гте?>зання дітей, затверджується Засновником відповідно до запитів батьків. 
З - Вихідні дні - субота, неділя та святкові дні.
З 5 Щоденний розпорядок роботи кожної з вікових груп та працівників 
Заклад} затверджує директор на початку навчального року та упродовж 
зазчального процесу залежно від рішення Засновника.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня 
ззстуїгаого року. З 1 червня до 31 серпня у Закладі проводиться 
виоровлення дітей.
- І Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який 
; кдадається на навчальний рік та оздоровчий період.
- З План роботи Закладу затверджується директором Закладу.
- - У Закладі визначена українська мова організації освітнього процесу.
- і  і Неві гній процес у Закладі здійснюється за програмами, затвердженими 
\Ен:стерством освіти і науки України.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та 
теадзується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та 
-лз-ально-методичними посібниками затвердженими в установленому 
тссядху МОН України.
- " Базовий компонент дошкільної освіти -  це державний стандарт, що
- ггіггь норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня 

заиаеності та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також
за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового 

і -ента дошкільної освіти є обов’язковим.
Гіг»:селера досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання 
забуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної 
:*:в визначається освітньою програмою закладу освіти.



-  ! Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента 
:: лшільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
- : Освітня програма -  це єдиний комплекс освітніх компонентів,
: тліло ваних і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення

: ванцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 
Кізс зим компонентом дошкільної освіти.
4 10. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 
затверджується його керівником.
4.1 . Освітня програма, що розробляються на основі типових освітніх 
трограм, не потребує окремого затвердження центральним органом 
забезпечення якості освіти.
- 2 Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати 
чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 
т тсядку МОН України.

У.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

5 І Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку 
з - з н знається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
нормування державної політики у сфері охорони здоров’я спільно з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
0 лчансову політику.
5 1 Харчу вання дітей здійснюється відповідно до норм харчування у 
-ізчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених 
■ .становою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591.
«Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
: :т:ровлення та відпочинку».
5 2 У Закладі встановлено: 3-х разове, під час оздоровлення 4-х разове 
сагчсвання.

я  4

5 - Контроль і державний нагляд за якістю харчувати і у Закладі 
■: «надаються на Засновника або уповноважений ним орган, відповідні органи 
уттравління охорони здоров’я.
5 5 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 
закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 

новими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 
зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на
1 півника та медичного працівника Закладу.
5 6 Придбання та постачання продуктів харчування здійснюється 

~ : і  поваженим органом Засновника на договірних засадах, відповідно до 
Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 
Ж  234.



5.7. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних 
та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 
тілтримки, надаються за рішенням Арцизької міської ради за рахунок коштів 
місцевого бюджету.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Відповідно до: Закону України "Про дошкільну освіту" ст.34 «Медичне 
вслуговування дітей у закладі дошкільної освіти»

6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється органом охорони 
здоров’я на безоплатній основі, та старшею медичною сестрою Закладу.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому 
числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом 
здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, 
.-гартуванням, дотриманням санітарно -  гігієнічних норм та правил, 
тежимом та якістю харчування.
6.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи 
медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
" Л .  Учасниками освітнього процесу у Закладі є: 

діти дошкільного віку; 
директор
педагогічні працівники:

-  медичні працівники;
-  помічники вихователів;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 
батьки або особи, які їх замінюють;
фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

'  2 Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом 
• Улаїни “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими
- зтмативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права 
дитини», чинним законодавством, а також угодою між дошкільним закладом і 
батьками.

Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване 
державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 
жчшгільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 
шховання і навчання;

захист від будь -  якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 
оди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю 
_':>:ни. а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; 

безоплатне медичне обслуговування; 
здоровий спосіб життя.
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